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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów 
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
zmian do Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), 
rozszerzających geograficzny zakres działalności EBOR na południowy i wschodni 
region basenu Morza Śródziemnego.
(COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0905),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 212 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0523/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu PE,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji 
Handlu Międzynarodowego (A7-0000/2012),

1. zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zatwierdza swoje oświadczenie załączone do niniejszej rezolucji;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt -1 preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) Południowy i wschodni region basenu 
Morza Śródziemnego obejmuje państwa 
posiadające dostęp do Morza 
Śródziemnego oraz Jordanię, która jest 
ściśle zintegrowana z tym regionem.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt -1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1a) Od czasu utworzenia w 1990 r. 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 
(EBOR) wspierał przechodzenie państw 
Europy Środkowej i Wschodniej do 
otwartej gospodarki wolnorynkowej oraz 
propagowanie prywatnych i związanych z 
przedsiębiorczością inicjatyw, a tym 
samym wniósł cenny wkład w rozwój tych 
państw. Po wydarzeniach prowadzących 
do Arabskiej Wiosny państwa 
południowego i wschodniego regionu 
basenu Morza Śródziemnego podjęły 
kroki w kierunku przekształcenia 
administracji publicznej i gospodarki. 
Podczas procesu transformacji państwa te 
mogłyby skorzystać z doświadczeń i wiedzy 
fachowej EBOR.

Or. en
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W odpowiedzi na wydarzenia, które 
miały miejsce w 2011 r. w południowym i 
wschodnim regionie basenu Morza 
Śródziemnego, w marcu 2011 r. Komisja i 
wysoki przedstawiciel wydali wspólny 
komunikat, w którym wyrażali silne 
polityczne i gospodarcze wsparcie UE dla 
regionu, w tym możliwość rozszerzenia 
mandatu EBOR na państwa południowego 
sąsiedztwa UE, w oparciu o doświadczenia 
zdobyte w ciągu ostatnich 20 lat. Rada 
Europejska na posiedzeniu w dniach 24 i 
25 marca 2011 r. udzieliła szerokiego 
poparcia dla treści wspomnianego 
wspólnego komunikatu. W swojej rezolucji 
z dnia 7 kwietnia 2011 r. „Przegląd 
europejskiej polityki sąsiedztwa – wymiar 
południowy” Parlament Europejski 
zwrócił się do EBOR o zmianę jego 
statutu w celu umożliwienia uczestnictwa 
w programie pomocy finansowej.

(1) W odpowiedzi na wydarzenia, które 
miały miejsce w 2011 r. w południowym i 
wschodnim regionie Morza Śródziemnego, 
w marcu 2011 r. Komisja i wysoki 
przedstawiciel wydali wspólny komunikat, 
w którym wyrażali silne polityczne i 
gospodarcze wsparcie UE dla regionu, w 
tym możliwość rozszerzenia mandatu 
EBOR na państwa południowego 
sąsiedztwa UE, w oparciu o doświadczenia 
zdobyte w ciągu ostatnich 20 lat. Rada 
Europejska na posiedzeniu w dniach 24 i 
25 marca 2011 r. udzieliła szerokiego 
poparcia dla treści wspomnianego 
wspólnego komunikatu.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W swojej rezolucji z dnia 7 kwietnia 
2011 r. pt. „Przegląd europejskiej polityki 
sąsiedztwa – wymiar południowy” 
Parlament Europejski zwrócił się do 
EBOR o zmianę jego statutu w celu 
umożliwienia mu uczestnictwa w 
programie pomocy finansowej.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Rozszerzenie zakresu działalności 
EBOR na południowy i wschodni region 
basenu Morza Śródziemnego stanowi 
wyraz poparcia społeczności 
międzynarodowej dla Arabskiej Wiosny i 
odpowiedź na wzbudzone przez nią 
nadzieje na przekształcenie państw tego 
regionu w dobrze funkcjonujące 
demokracje.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Przyjmując uchwały 137 i 138 w dniu 
30 września 2011 r., Rada Gubernatorów 
EBOR opowiedziała się za 
wprowadzeniem niezbędnych zmian do 
Umowy o utworzeniu EBOR, co pozwala 
rozszerzyć region prowadzenia działalności 
przez EBOR na południowy i wschodni 
region basenu Morza Śródziemnego. 
Wszyscy gubernatorzy EBOR 
reprezentujący państwa członkowskie UE 
głosowali za przyjęciem tych zmian, w tym 
członek gubernator reprezentujący Unię 
Europejską.

(3) Przyjmując uchwały 137 i 138 w dniu 
30 września 2011 r., Rada Gubernatorów 
EBOR opowiedziała się za 
wprowadzeniem niezbędnych zmian do 
Umowy o utworzeniu EBOR, co pozwala 
rozszerzyć region prowadzenia działalności 
przez EBOR na południowy i wschodni 
region basenu Morza Śródziemnego przy 
zachowaniu jego zobowiązań wobec 
państw, w których EBOR obecnie 
prowadzi działalność. Wszyscy 
gubernatorzy EBOR reprezentujący 
państwa członkowskie UE głosowali za 
przyjęciem tych zmian, w tym członek 
gubernator reprezentujący Unię 
Europejską.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Zanim EBOR zaangażuje się w 
którymkolwiek z potencjalnych nowych 
państw działalności, należy zachęcić go do 
sporządzenia szczegółowej oceny 
technicznej warunków gospodarczych i 
politycznych panujących w danym 
państwie, obejmującej: ocenę 
przestrzegania przez to państwo zasad 
demokracji wielopartyjnej, pluralizmu i 
gospodarki rynkowej, zgodnie z art. 1 
Umowy o utworzeniu EBOR; ocenę luk w 
transformacji; a także przegląd 
działalności innych międzynarodowych 
instytucji finansowych w tym państwie 
oraz priorytetów, w odniesieniu do 
których EBOR mógłby najlepiej 
wykorzystać swoją unikalną wiedzę i 
umiejętności. Podczas przygotowywania 
tych ocen przedstawiciele Unii w 
organach zarządzających EBOR powinni 
zachęcać EBOR do uwzględnienia w pełni 
poglądów Unii i szerszej społeczności 
międzynarodowej.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) Przedstawiciele Unii w organach 
zarządzających EBOR powinni zachęcać 
EBOR do powstrzymania się od operacji 
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udzielania pożyczek w państwach, w 
których występuje brak politycznej 
odpowiedzialności, prawa obywatelskie i 
prawa człowieka są naruszane oraz 
utrzymuje się wysoki poziom korupcji.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5c) Przedstawiciele Unii w organach 
zarządzających EBOR powinni zachęcać 
EBOR do propagowania zasad trwałego 
rozwoju i wspierania przekształceń w 
kierunku efektywnej energetycznie, 
sprzyjającej włączeniu społecznemu 
gospodarki rynkowej.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5e) W uchwale 134 przyjętej w dniu 21 
maja 2011 r. Rada Gubernatorów EBOR 
podkreśliła, że planowane rozszerzenie 
mandatu EBOR musi nastąpić bez 
zobowiązywania udziałowców do 
wniesienia dodatkowych wkładów 
kapitałowych.

Or. en
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5e) Przedstawiciele Unii w organach 
zarządzających EBOR powinni zachęcać 
EBOR, by dbał o to, żeby jego działania 
były ukierunkowane na wsparcie 
przekształcenia przyszłych państw 
działalności w południowym i wschodnim 
regionie basenu Morza Śródziemnego w 
dobrze funkcjonujące, trwałe, nowoczesne
gospodarki rynkowe. W związku z tym 
EBOR powinien co roku składać 
sprawozdanie z wyników i przeprowadzać 
wszechstronne oceny swojego wpływu na 
tworzenie takich gospodarek przed 
sporządzanym co pięć lat przeglądem 
zasobów kapitałowych.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a

Gubernator EBOR reprezentujący Unię 
co roku składa Parlamentowi 
Europejskiemu sprawozdanie na temat 
rozszerzenia zakresu działalności EBOR 
na państwa południowego i wschodniego 
regionu basenu Morza Śródziemnego, w 
szczególności dotyczące wkładu EBOR w 
proces transformacji w kierunku 
sprzyjającym włączeniu społecznemu 
gospodarkom rynkowym i zrównoważonej 
energii, przy zapewnieniu poszanowania 
w swoich operacjach praw obywatelskich i 
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praw człowieka.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2b
Przed udzieleniem pomocy państwu z 
południowego i wschodniego regionu 
basenu Morza Śródziemnego Komisja 
podejmuje wszystkie odpowiednie środki, 
aby zachęcić EBOR do sporządzenia 
szczegółowej oceny technicznej warunków 
gospodarczych i politycznych panujących 
w tym państwie.
Komisja podejmuje wszelkie stosowne 
środki, aby zachęcić EBOR do udzielania 
pomocy państwom z południowego i 
wschodniego regionu basenu Morza 
Śródziemnego jedynie w przypadku 
zachowania zgodności z art. 1 Umowy o 
utworzeniu EBOR oraz aby skłonić EBOR 
do powstrzymania się od operacji 
udzielania pożyczek na dużą skalę w 
państwach, w których występuje brak 
politycznej odpowiedzialności, prawa 
obywatelskie i prawa człowieka są 
naruszane lub utrzymuje się korupcja.
Komisja podejmuje wszelkie stosowne 
środki, aby zachęcić EBOR do 
niepodejmowania działań pozostających w 
sprzeczności z polityką europejską w 
zakresie praw obywatelskich i praw 
człowieka oraz do wspierania projektów 
propagujących trwały rozwój.

Or. en
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ZAŁĄCZNIK: Zmiany do Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy 
i Rozwoju

Artykuł 1 Umowy o utworzeniu Banku otrzymuje brzmienie: 
„Artykuł 1

CEL
Przyczyniając się do postępu gospodarczego i odbudowy, Bank będzie popierał 
przechodzenie w kierunku otwartej gospodarki rynkowej oraz promował prywatną i
przedsiębiorczą inicjatywę krajów Europy Środkowej i Wschodniej, które przyjęły na siebie 
zobowiązania i stosują zasady wielopartyjnej demokracji, pluralizmu i gospodarki rynkowej. 
Z zastrzeżeniem tych samych warunków cel Banku może być również realizowany w 
Mongolii i w państwach członkowskich południowego i wschodniego regionu basenu Morza 
Śródziemnego, co zostało zatwierdzone przez Bank uchwałą przyjętą większością nie 
mniejszą niż dwie trzecie liczby gubernatorów posiadających nie mniej niż trzy czwarte 
całkowitej liczby głosów przysługujących członkom. Odpowiednio, każde obecne w 
niniejszej Umowie i w załącznikach do niej odniesienie do „krajów Europy Środkowej i 
Wschodniej”, „krajów z Europy Środkowej i Wschodniej”, „kraju (lub krajów) odbioru”, 
„kraju członkowskiego (lub krajów członkowskich) odbioru” ma zastosowanie również do 
Mongolii i do każdego z takich państw południowego i wschodniego regionu basenu Morza 
Śródziemnego.”.

Artykuł 18 Umowy o utworzeniu Banku otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 18
FUNDUSZE SPECJALNE

1. (i) Bank może zgodzić się na zarządzanie Funduszami Specjalnymi, które są przeznaczone 
do realizacji celu i wypełnienia funkcji Banku w krajach-odbiorcach i w potencjalnych 
krajach-odbiorcach. Pełny koszt zarządzania Funduszem Specjalnym będzie obciążał ten 
Fundusz Specjalny.
(ii) Dla celów ppkt (i) Rada Gubernatorów może, na wniosek członka niebędącego krajem-
odbiorcą, podjąć decyzję, że członek ten kwalifikuje się jako potencjalny kraj-odbiorca w tym 
ograniczonym okresie i na warunkach uznanych za wskazane. Decyzję taką podejmuje się w 
drodze głosowania większością głosów nie mniejszą niż dwie trzecie liczby gubernatorów 
posiadających nie mniej niż trzy czwarte całkowitej liczby głosów przysługujących członkom.
(iii) Decyzja umożliwiająca członkowi zostanie uznanym za potencjalny kraj-odbiorcę może 
zostać podjęta tylko, jeśli taki członek jest w stanie spełnić wymogi zostania krajem-odbiorcą. 
Wymogi te określono w art. 1 niniejszej umowy w jego brzmieniu w momencie 
podejmowania takiej decyzji lub w jego przyszłym brzmieniu po wejściu w życie zmiany, 
która została już zatwierdzona przez Radę Gubernatorów w momencie podejmowania takiej 
decyzji.
(iv) Jeżeli potencjalny kraj-odbiorca nie został krajem-odbiorcą po upływie okresu, o którym 
mowa w ppkt (ii), Bank zaprzestanie wszelkich działań specjalnych w tym kraju, z wyjątkiem 
przeprowadzanych w drodze wyjątku operacji mających na celu realizację, utrzymanie i 
zabezpieczenie aktywów Funduszu Specjalnego i rozliczenia zobowiązań, które pojawiły się 
w związku z nimi.
2. Fundusze Specjalne zaakceptowane przez Bank mogą zostać wykorzystane w krajach-
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odbiorcach i w potencjalnych krajach-odbiorcach w sposób, na warunkach i zasadach 
zgodnych z celem i funkcjami Banku, z innymi mającymi zastosowanie postanowieniami 
niniejszej umowy oraz z umową lub umowami związanymi z tymi Funduszami.
3. Bank zastosuje takie zasady i regulacje, jakie mogą być wymagane w celu utworzenia, 
zarządzania i wykorzystania każdego Funduszu Specjalnego. Takie zasady i regulacje 
powinny być zgodne z postanowieniami niniejszej umowy, z wyjątkiem tych postanowień, 
które wyraźnie dotyczą tylko zwyczajnych operacji Banku.”.



PR\894347PL.doc 15/17 PE483.759v01-00

PL

UZASADNIENIE

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) został utworzony w 1990 r. celem wspierania 
procesów budowy gospodarki rynkowej w krajach od Europy Środkowej po Azję Środkową, 
po powszechnym załamaniu się panujących w nich reżimów komunistycznych. Aby osiągnąć 
w długim okresie swój cel polegający na popieraniu przechodzenia krajów Europy Środkowej 
i Wschodniej w kierunku otwartej gospodarki rynkowej oraz promowania prywatnych i 
związanych z przedsiębiorczością inicjatyw, Bank wspiera członków- beneficjentów w 
realizowaniu strukturalnych i sektorowych reform gospodarczych, w tym demonopolizacji, 
decentralizacji i prywatyzacji, i pomaga ich gospodarkom w pełnym włączeniu się do 
gospodarki światowej. Według Umowy o utworzeniu EBOR cele te osiąga się przez: 

– wspieranie podejmowania, udoskonalania i rozwoju produktywnej, konkurencyjnej 
prywatnej działalności, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw; 

– pozyskiwanie kapitału krajowego i zagranicznego oraz doświadczonej kadry zarządzającej;
– popieranie inwestycji produktywnych, w tym w sektorze usług i sektorze finansowym oraz 
związanej z nimi infrastrukturze, tam, gdzie jest to konieczne dla wsparcia prywatnych i 
związanych z przedsiębiorczością inicjatyw, tym samym pomagając w tworzeniu 
konkurencyjnego otoczenia i podnoszeniu wydajności, poziomu życia i polepszaniu 
warunków pracy;

– udzielanie pomocy technicznej w celu przygotowania, finansowania i realizacji 
odpowiednich przedsięwzięć, pojedynczych bądź realizowanych w ramach konkretnych 
programów inwestycyjnych; 

– stymulowanie i popieranie rozwoju rynków kapitałowych; 
– udzielanie wsparcia zdrowym i uzasadnionym ekonomicznie przedsięwzięciom z udziałem 
większej liczby członków-odbiorców; 

– wspieranie zrównoważonego i nieszkodliwego dla środowiska rozwoju we wszystkich 
dziedzinach działalności. 

Do jego członków-założycieli należą Unia Europejska, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) 
oraz wszystkie ówczesne państwa członkowskie UE. Obecnie udziały w EBOR posiada 63 
państw, a także UE i EBI. EBOR wspiera projekty realizowane w 29 krajach, głównie w 
sektorze prywatnym, których nie można w pełni finansować na zasadach rynkowych. Ponadto 
mimo trudnej ogólnej sytuacji finansowej główne agencje ratingowe potwierdziły niedawno 
najwyższy poziom wiarygodności Banku (nota AAA ze stabilną perspektywą).

W odpowiedzi na Arabską Wiosnę i wzbudzone przez nią nadzieje przekształcenia państw 
południowego i wschodniego regionu basenu Morza Śródziemnego w dobrze funkcjonujące 
demokracje, Rada Gubernatorów wniosła o rozszerzenie geograficznego zakresu działalności 
EBOR i jednogłośnie je zatwierdziła, utrzymując przy tym swoje zobowiązania wobec 
dotychczasowego obszaru działalności. EBOR zareagował szybko, ustanawiając tymczasowe 
mechanizmy udzielania pomocy technicznej i prowadzenia podobnych operacji w Egipcie, 
Maroku, Tunezji i Jordanii, podczas gdy jednocześnie następuje ratyfikacja niezbędnych 
zmian w porozumieniu o EBOR.

Społeczność międzynarodowa, w tym wszystkie państwa członkowskie, Komisja i pozostałe 
instytucje UE, wezwały EBOR do przyłączenia się do ekonomicznej reakcji na wydarzenia 
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polityczne w południowym i wschodnim regionie basenu Morza Śródziemnego w oparciu o 
jego doświadczenia w zakresie wspierania po upadku komunizmu gospodarczej transformacji 
państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Środkowej.
UE i G8 zachęciły również EBOR do wspierania zaangażowania w regionie i zobowiązały się 
współpracować z Bankiem na rzecz utworzenia „specjalnego przejściowego instrumentu 
finansowego”, aby umożliwić jak najszybsze rozpoczęcie działalności Banku w państwach 
rozszerzonego regionu.

Jednym z tematów zbliżającego się szczytu G20 w dniach 18-19 maja 2012 r. będzie 
rozszerzenie pod względem geograficznym mandatu EBOR na południowy i wschodni region 
basenu Morza Śródziemnego. Po udzieleniu przez UE silnego politycznego poparcia 
Arabskiej Wiośnie i podkreśleniu potrzeby wsparcia na najwyższym szczeblu procesów 
demokratyzacji, zatwierdzenie rozszerzenia zakresu działalności EBOR będzie stanowić 
potwierdzenie przez UE obietnic aktywnego poparcia Arabskiej Wiosny.

Istnieje jednak szereg problemów, które należy poruszyć. Państwa południowego i 
wschodniego regionu basenu Morza Śródziemnego znacznie się różnią od dawnych państw 
bloku wschodniego, w których EBOR dotychczas prowadził działalność. Państwa 
południowego i wschodniego regionu basenu Morza Śródziemnego posiadają wiele 
charakterystycznych cech, które mogą wpłynąć na kierunki ich rozwoju politycznego i które 
sprawiają, że związki między polityką a gospodarką w tym regionie odbiegają od związków 
w regionie transformacji post-komunistycznej. Główne różnice, które wpłyną na ekonomię 
polityczną państw południowego i wschodniego regionu basenu Morza Śródziemnego, to 
różne punkty wyjścia transformacji; inne wyzwania gospodarcze niż w państwach post-
komunistycznych (w których praktycznie nie istniał sektor prywatny); wyższy współczynnik
ubóstwa i analfabetyzmu wśród elektoratu; brak indywidualnego przywództwa; brak silnego 
zakotwiczenia UE w celu zachęcania do reform politycznych. W celu uwzględnienia tych 
szczególnych uwarunkowań w południowym i wschodnim regionie basenu Morza 
Śródziemnego EBOR będzie musiał przyjąć dostosowane do sytuacji podejście, w którym 
zostaną wzięte pod uwagę: rewolucyjny kontekst, rola islamu i partii islamskich, rola wojska 
oraz monarchistyczne struktury polityczne w niektórych z tych państw.

Zanim jakikolwiek kraj zostanie objęty działalnością EBOR, musi przejść rygorystyczną 
ocenę techniczną, obejmującą ocenę odpowiedzialności politycznej, praworządności i 
korupcji oraz sytuacji w zakresie praw obywatelskich i praw człowieka.  Jeżeli dany kraj nie 
uzyska pozytywnej oceny, Rada Gubernatorów EBOR odmawia finansowania projektów w 
tym kraju.

EBOR wypracował nowe podejście do południowego i wschodniego regionu basenu Morza 
Śródziemnego, które obejmuje 3 fazy interwencji – fundusze współpracy, fundusze specjalne 
i zwykłe zasoby kapitałowe. Szczegółowy opis różnych poziomów wsparcia EBOR znajduje 
się uzasadnieniu Komisji do niniejszego dossier.

W oczekiwaniu na wejście w życie (zmienionego) art. 1 Umowy o utworzeniu Banku oraz w 
celu umożliwienia wcześniejszego zaangażowania EBOR w południowym i wschodnim 
regionie basenu Morza Śródziemnego, proponowana zmiana art. 18 Umowy o utworzeniu 
Banku pozwoliłaby EBOR na przeprowadzenie operacji finansowanych ze środków funduszu 
specjalnego w wybranych państwach członkowskich rozszerzonego regionu.



PR\894347PL.doc 17/17 PE483.759v01-00

PL

Artykuł 18 Umowy o utworzeniu Banku należy zmienić w taki sposób, by umożliwić 
wykorzystanie Funduszy Specjalnych w potencjalnych krajach-odbiorcach EBOR oraz by 
zapewnić wyznaczenie członka EBOR jako potencjalnego kraju-odbiorcy za zgodą 
kwalifikowanej większości nie mniej niż 2/3 Gubernatorów posiadających nie mniej niż 75% 
łącznej liczby głosów. Dodatkowo, jeżeli Rada Gubernatorów zadecyduje, iż każdy członek 
powinien być potencjalnym krajem-odbiorcą pomocy, powinna ona również podjąć decyzję o 
okresie, w którym dany członek może mieć dostęp do odpowiednich funduszy specjalnych.

Rozszerzenie geograficznego zakresu działalności EBOR na południowy i wschodni region 
basenu Morza Śródziemnego nastąpi bez zobowiązywania udziałowców do wniesienia 
dodatkowych wkładów kapitałowych; nie naruszy uzgodnionego zakresu i oddziaływania 
operacji EBOR w dotychczasowych krajach-odbiorcach i zostanie w pełni skonsultowane z 
międzynarodowymi instytucjami finansowymi działającymi w tym regionie.

Popieram rozszerzenie geograficznego zakresu działalności EBOR na państwa południowego 
i wschodniego regionu basenu Morza Śródziemnego, ponieważ jestem przekonany, że 
projekty finansowane przez EBOR stworzą silną podstawę do budowy otwartych gospodarek 
rynkowych w tych państwach.


